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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode 

deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah metode yang bertujuan 

menggambarkan dan menjelaskan suatu objek yang menjadi bahan penelitian baik 

sampel atau data yang ada serta membuat kesimpulan pada bagian akhir yang 

berlaku umum.  

B. Lokasi Penelitian 

 Penetapan  lokasi  penelitian  yang  dipilih  adalah  pada organisasi  

pengelola dana zakat,  infaq  dan  sedekah yakni Lazismu Kota Malang yang 

beralamat di Jalan Gajayana No. 28B Malang - Jawa Timur. Dipilihnya Lazismu 

ini karena pada dasarnya dilihat dari penelitian terdahulu masih kurang informatif 

yaitu terletak pada pengakuan dana amil yang belum dipisahkan saat menerima 

dana dari muzaki serta pelaporan keuangannya yang hanya menyajikan 3 dari 5 

komponen laporan keuangan yang harus disajikan. 

C. Unit Analisis 

 Unit analisis yang akan diteliti berdasarkan objek penelitian adalah 

Lembaga Amil Zakat yang di dalamnya terdiri dari bidang pengumpulan, 

perencanaan, pengeluaran, dan pelaporan keuangan. 
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D. Jenis dan Sumber Data 

 Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data penerimaan 

dan pengeluaran dana Zakat, Infak dan sedekah serta laporan keuangan 

LAZISMU Kota Malang. Sumber data merupakan subyek dimana data dapat 

diperoleh (Arikunto, 2013). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sumber data sekunder, dimana sumber data yang digunakan yaitu data 

yang dikelola oleh perusahaan. Sumber data sekunder yang dibutuhkan berupa 

data pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan 

yang di akses langsung melalui kantor Lazismu Kota Malang. 

E. Teknik Perolehan Data 

a. Wawancara  

Teknik ini dilakukan untuk  memperoleh informasi secara langsung tentang 

keadaan serta praktik akuntansi yang pada Lazismu Kota Malang, adapun  

model  wawancaranya  dengan cara  mengajukan  beberapa  pertanyaan  

terhadap pegawai pada Lazismu Kota Malang tentang pengakuan, 

pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan. 

b. Dokumentasi  

 Teknik dokumentasi merupakan cara  mengumpulkan data  sekunder yang  

tersedia  pada  organisasi.  Teknik  dokumentasi  beorientasi  untuk 

mendapatkan data   melalui dokumen-dokumen dan catatan   tertulis berupa  

arsip  yang  terdapat  dalam objek penelitian.  Arsip  dalam  objek penelitian 

ini berupa laporan keuangan pada Lazismu Kota Malang. 
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F. Tahapan Analisis Data 

Analisis yang digunakan berdasarkan ketetapan PSAK 109; 

1. Mendeskripsikan gambaran akuntansi zakat dan infak/sedekah di LazisMu 

Kota Malang; 

2. Menganalisis pencatatan/pengakuan dana zakat dan infak/sedekah di 

LazisMu Kota Malang yang meliputi analisis pencatatan dan pengakuan 

penerimaan dan penyaluran dana ZIS dengan PSAK 109; 

3. Menganalisis pengukuran dana zakat dan infak/ sedekah di LazisMu Kota 

Malang dengan PSAK 109; 

4. Menganalisis penyaluran dana zakat dan infak/sedekah di LazisMu Kota 

Malang yang mencakup sasaran penyaluran dan jumlah yang disalurkan 

dengan PSAK 109; 

5. Menganalisis penyajian dana zakat dan infak/sedekah di LazisMu Kota 

Malang yang mencakup penyajian laporan dana ZIS dengan PSAK 109; 

6. Menganalisis pengungkapan dana zakat dan infak/sedekah di LazisMu Kota 

Malang dengan PSAK 109; 

7. Membandingkan akuntansi zakat LazisMu dengan PSAK 109 untuk 

menyimpulkan kesesuaian penerapannya. 
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